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Voor de Burgerij“
Burgers, gij houdt uwe centen en g ’en hebt 

[een ongelijk.

Maar ’t en is niet al veel franks te hebben, 
ge moet nog zien wat ze weerd zijn.

G’en ontziet geen werk, om ze te winnen, 
maar zijt gij wel bekommerd om hunne weerde.

Velen onder u en denken nooit dat politieke 
een zake is die verplichtingen bijbrengt voor 
God en in geweten.

Lichtzinnig genoeg denken ze dat het een
voudig eene zaak is van persoonlijk belang, 
persoonlijke vriend- of vijandschap. Z ’en gaan 
voor zulken kandidaat niet • stemmen, omdat 
hij hun geen plaatse bezorgd en heeft, geen 
voorrecht verkregen, tegen zulke wet niet ge
stemd, of voor zulk eene andere, omdat ze 
voor zulk een familie niet en zijn ...
! Kortom persoonlijk belang, persoonlijke inval 
of weerzin zijn de eenigste drijfveren die ze 
leiden. De groote princiepen, vrijheid van 
onderwijs, godsdienstige opleiding der jeugd, 
rechten van God en Kerk dat en is van geenen 
tel.

Doch die zijn grillen in plaatse stelt van 
zijn plicht, en van de kiezing eene belangen
kwestie maakt in plaatse van een gewetenszaak, 
schendt meteen zijn eigene belangen.

Wij hebben verledene week getoond hoe de 
tegenwoordige toestand noodlottig is. Eene 
politieke partij aan ’t hoofd, dat alleen kan 
verbeteringe brengen.

De katholieke partij alleen is bekwaam om 
den toestand te redden.

De liberalen hebben hunne onbekwaamheid 
bewezen van 79 tot 84 als ze aan ’t bewind 

waren.
De socialisten en zijn maar met zoovelen in 

’t ministerie. Kijkt wat ze al gedaan hebben.
’t Is dus met de katholieken aan ’t bewind 

te helpen dat we van den toestand kunnen 
redden wat nog te redden is 

Iedere stem aan tegenstrevers of aan alleen
staanden gegeven en is niet alleen eene stem 
tegen uw geweten, ’t is ook eene stem tegen 
uw eigen geld.

't En is hier geen kwestie van te zeggen 
wij stemmen voor mannen die de belangen 
der burgerij ter herte nemen, — voor den 
middenstand enz.

’t Is uwe stem weggesmeten, alleenstaanden 
en gaan nooit deuregeraken en kwamen ze 
nog deure, z’en kunnen niets te wege brengen.

Kijkt naar de frontpartij. Wat heeft ze ge
daan, tenzij beknibbeld en afgekeurd, Wat 
heeft ze teweeggebracht ? — Niets.

Zoo is’t met al de alleenstaanders. Hun werk 
is gedoemd tot onvruchtbaarheid en voor 
zulken stemmen dat is uwe stemme wegsmij
ten, of liever ze vierkante -aan de socialisten 

geven.
Laat hier een slecht bestuur komen welke 

zullen de gevolgen zijn.
Kijk eens naar Roemenie 
Dat was een rijk land. Zijne vruchtbare 

velden maakten het tot eenen graanzolder voor 
Europa, ’t Voerde jaarlijks voor millioenen tarwe, 
mais, suiker en andere landbouwproducten uit.

; ’t Bezat overrijke petroolbronnen, nog een 
oorzake van rijkdom en weelde.

De Roemeensche weerden stonden hoog op al 
de beurzen van Europa, en zijn geld had 
eene hooge weerde, ze kosten uit den vreemde 
alles koopen wat ze noodig hadden, voor 

klein geld.
En nu.

Een slecht bestuur heeft geheel dien voorspoed 
naar den duivel geholpen.

't Land is uitgeëten van nuttelooze penne- 
lekkers en beambten, landbouw en handel sla
bakken, ’t geld is er niets meer weerd Voor 
een van onze franks ge krijgt er tien roe
meensche. Ze zijn dus maar ’nen dikken meer 
weerd.

Ge verstaat wel dat in zulke voorwaarden 
geen sprake meer en kan zijn nog iets in den 
vreemde te koopen.

Welke armoe voor een land dat alzoo ge- 
scheuteld zit.

Laat de socialisten met hunne onbekwaam
heid aan ’t bewind komen, ’t en zal niet 
lange duren eer we even verre zijn.

Burgers, onthoudt dat nen keer wel ; iedere 
stemme die ge aan de groote katholieke partij 
onttrekt komt te goede aan de socialisten, en 
is een stemme tegen de weerde van ’t geld 
van burger en werkman.

Bedevaart naar Lourdes
Verslag over de reize der afgeveerdigden 

van St TILLO’S TÜRMERS, 
en van,de andere Iseghemsche jongens 

naar 't verre Lourles. 
van Dinsdag23 Oogst tot Woensdag 31 Oogst 1921.

(3le Vervolg).

Den Vrijdag wierd onze groep in' tweeën 
getrokken Met toestemming van ’t Bestuur 
van den Bedevaart zou ’t grootste getal Jonkhe- 
den een uitstapje doen naar Gavarnie, in de 
bergen, terwijl de andere te Lourdes moesten 
blijven en dubbelen dienst doen. Onze makkers 
vertrokken in 2 groote autos : de eerste ten 
8n en de andere bij den 9v Niemand wist waar 
de 2Jä auto zoo lang gebleven was ; maar 
’t kwam later uit waar dat ’t gebrand had !

Gavarnie ligt op 50 kilometers van Lourdes. 
De \tfeg is uitermate goed gelegd in macadam ; 
ook schijvert de auto in volle vaart als de 
bane recht is, alhoewel ze gedurig en geweldig 
klimt ; maar in de menigvuldige en soms 
dichtbijeengelegene draaien vertraagt hij schie
lijk en tuit dat ’t vele schilt. **

Die reize is prachtig ! Nauwelijks buiten 
Lourdes rijdt men door de schilderachtige vallei 
van Argeiès-Gazost (1750 inwoners en op 457 
meters hoogte gelegen), vastgeklampt aan bergen 
die meer ,dan 100 ) meters hoog zijn. Herinnert 
ge u ’t schoon lief kerkje van St Savin, verder 
op, rechts van den weg, met die krinkelende 
trapkens in de bergsteenen, ginder tot 600 
meters hoog? Wie was ’t nu weêr die zei :
« ’t En kan dààr toch geen ouie Pastor wo
nen!?» Daarna kont Pierrefitte-Nestalas (782 
inwoners, 500 meters hoog) met zijne oude 
gothische huizen en huizekens uit de 16Js eeuw. 
Midden in de vallei loopt of liever kruipt, 
hollebotsend over rotseblokken en keien, som$ 
in 3 of 4 bedden nevenseen, de Gave, blauw 
of witschuimend ; en van weerskanten het 
waterbedde, ligt ’t groen en de moestuinen 
die ’t groensel te Lourdes brengen, en hier 
en dââr een klein hoveken. En dan de met 
bosschen beplante of beter in ’t wild begroeide 
berghellingen met die grazende koeien en geiten 
die zoo gemakkelijk de bergen opklimmen en 
afdalen. Ware ’t niet van dien zwaren, strengen 
zonnebrand die den eenen of den anderen 
reiziger zijn kop erg zeer doet !.. en van die 
appels waarmede snaken van kinders iemand 
een blauw ooge zouden smijten !!! Te Pierre- 
fitte ligt, rechts, de weg naar Cauterêts 1422 
inw. — 932 m. hoog) : ’t Is II Kilometers ver 
en de weg rijst 430 m., gedurig draaiend en- 
keerend tusschen bergblokken, zoodanig dat 
een deel van dien slingerweg genoemd wordt :
« De Slekke of : Le Limaçon ! » Bij gebrek 
aan tijd zijn de reizigers daar niet lang ge
bleven. Ze kwamen op hun stappen terug en
namen van Pierrefitte den weg voort naar
Luz-St Sauveur en naar Gavarnie.

Maar. waar blijven de mannen van den 2n 
auto?. We worden ze nievers gewaar? . Of 
zijn ze verzind en weergekeerd naar Lourdes ?..

*
* *

Luz (1500 inw. — 685 m hoog) is een
uiterst eigenaardig dorp ; het middenpunt van
al de bergreizen van ’t omliggende, ’t Is dààr 
dat meestal de gidsen wonen die de reizigers 
in hunne stoutmoedige bergbeklimmingen ge
leiden. Dââr ook is ’t beroemde kerkje : « l’Eglise 
des Templiers. » ’t Wierd door deze laatste 
gebouwd in de 12Js en 13de eeuw, en de ridders 
van Malta mieken er in de 14de eene sterkte 
van. — St Sauveur op 2 kilomesters van Luz, 
al den anderen kant van de Gave, is een lange 
straat, vastgehecht aan de berghellingen, ’t Dorp 
ligt als overhangend boven het water, en dât 
op 730 m. hoogte. Hier is 't al boom en 
struikgewas en groen en zelfs bloemen wat 
men ziet : ’t is zeker een der schoonste zichten 
van de reize. De auto schijvert voort en staat 
stil aan den « Pont Napoléon » ; eene brug 
in 1860 door Napoléon III gegeven. De brug 
is 67 m. lang; de eenige boog is 47 m. breed ; 
en van de bru? tot den grond van ’t water
bedde is ’t 65 meters. Laat een klein steentje 
vallen naar beneden en ge kunt op uw gemak 
tot 12 tellen eer dat het in ’t water komt.

Van dààr naar Gèdre (774 inw. — 995 m. 
hoog waar de autovoerder in ’t voorbijrijden 
rechts den berg « Viscos » (2141 m.) en de 
« Vignemale » (3296 m.) toont. Dan door den 
« Chaos », een warreboel van reuzachtige blok
ken die hier en dââr, links en rechts, zelfs 
tot in de Gave gerold zijn en waartegen het 
water vecht om tusschen te gerake'n en in 
witschuimende golven met veel gedruisch voort- 
stuuwt. Nog eenige minuten en eindelijk : 
Gavarnie ! (294 inw. — 1350 m hoog).

*
* *

Hier blijft al wat rijtuig is, stil. Ge zijt nu 
nog op één uur gaans van den « Cirque », 
het doel van de reize. Wie een ezel of een 
peerd begeert, om met tweeën er naar toe te 
reizen, kan dat krijgen : ze staan wel met 
50 gereed. Maar ’t kost veel geld en de Py- 
reneesche lastdragers ’n ziin percies geen lamme- 
kens : ze kunnen heel goed salueeren, en u 
op ’t gras of op de keien rollen — Voor de 
voetgangers is ’t lastig. Ge klimt gedurig tot 
op 1700 m. hoog, en komt dan in eene kring
vormige plaats, den « Cirque de Gavarnie ». 
Ge kunt nu nog een sterke half uur verder 
gaan. over steenbrokken en door 't water tot 
bij en over de Sneeuwbrug «Pont de Neige». 
Ze is niets dan sneeuw en ijs, dat, om reden 
van ’t voortdurend stroomen van de Gave die 
dââr haren oorsprong neemt, al onder steeds 
opengehouden wordt, en al boven, gedurig 
opeengestapeld, een vaste korste kreeg, die 
zoo hard is als de hardste arduin, ’t Geheel 
vormt een gewelf gelijk aan een gewone brug. 
Daarnevens links de « Groote Waterval, de 
Cascade » waar ’t water van 422 meters ne- 
derkomt ; dat is meer dan 6 maal zoo diep 
of dat St Hilonius’ kerk hoog is !

Rond den Cirque, in vreeselijke hoogte, 
liggen scherp, of meestal recht opgaande, de 
« Bréche de Roland » (2804 m.), de « Casque 
du Marboré » (30 i8 m.), de « Mont Perdu » 
(3352 m.) en veel andere uitstekende toppen. 
Is die reize zoo prachtig in al hare wildheid, 
ze is toch zeer lastig voor een mensch die 
wat van jaren wordt Ook na eenigen tijd zou 
men genoeg krijgen van klimmen, en moê 
worden ; en velen zouden begeeren wat te 
rusten. Maar 't jong bloed trekt allen meê, 
en ’t is altijd maar : Vooruit !, in ’t gaan 
en in ’t weêrkeeren En als ge nu nen keer 
een oud peerd tusschen 2 achttienmaanders 
stelt, al is ’t dat ’t niet meer wel weg kan, 
’t krijgt rechts een bete en links een snak,... 
en ’t gaat algelijk voort !

** ¥
De eerste auto was te 12 uren aangekomen. 

En als ’t alzoo rond 2 uren gerocht : « Kijkt
wie dat er dââr is l» . . .  De mannen van den
2den auto. . en nog van eenen derden !!!.. En 
kwaad dat ze eruit zagen. Ge moet weten, 
ze hadden, als de eerste auto ’s morgends 
wegreed van ’t Hôtel, geroepen : “ Om ter 
eerst!.. We komen achter !.. Weert um aar!» , 
en nu dat ze 2 uren later aankwamen wierden 
ze niet weinig uitgelachen. Ze vertelden dat 
hun auto, die zeker van ’t begin af reeds
ziekachtig was, in « panne • bleef bij St Savin ;
en binst ’t vermaken, hadden ze ’t kerksken 
bezocht ; en na 3 kwartier uurs wachtens 
konden ze alzoo een uurken verder rijden,

en ’t machien was weer kapot. Voor allen 
troost mochten ze *elephoneren naar Lour
des en ze kregen 2 mindere autos om voort 
te rijden.

Intusschen hielden ze, uit tijdverdrijf, met 
veel gebaren, al de autos die voorbijreden stil 
om aan de inzittende te zeggen en uiteen te 
doen dat ze in « panne » waren, en om wat 
getroost te worden en aaagemoedigd tot ver
duldigheid !.. Als ze te Gavarnie aanlandden 
was al het eten op ; doch alhoewel ze scherp 
stonden, was alles allichte vergeten en de 
« Chauffeur » stond toe van één uur langer te 
willen wegblijven oodat ze toch den « Cirque » 
zouden kunnen bezichtigen.

’t Naar huis keeren ging voor allen goed 
voorbij. Te 7n waren we te gare aan tafel, 
en na de vertelling van de verschillige tegen- 
komsten van de reize wierd het met de 
« keerskensprocessie » avond en slaaptijd.

*
* *

Dien dag bracht iets bijzonders, bij voor de 
t’huisgeblevene en deze die weêrkwamen, rond
6 uren, met den 1" auto. Eerw. Heer Pastor 
Bruloot, die wist dat er Turners onder ons 
gezelschap waren en dat ze ’t vaandel en hun 
kostuum hadden meêgebracht dat had hij te 
Morcenx zeker te wete gekomen !), zond Eerw. 
Heer Edm. Verhamme, Leeraar van Rhetorikate 
Poperinghe, Onderbestuurder van den Bedevaart, 
naar ons hôtel, ’t Was om te zeggen dat op 
aanvraag van E H, Bruloot, Zijne Hoogweer- 
digheid M?r Fr. Xav. Schoepfer, Bisschop van 
Tarbes en Lourdes, onze Turners ’s anderdaags

zou ontvangen en ons Vaandel wijden, op het 
uur dat w i j ’t begeerden... Of dat in den schik 
viel onzer mannen !.. We vroegen dat M de 
Pastor Bruloot zelf die zaak zou schikken en 
ons dan bescheid geven —  ’k Ben zeker dat 
er jonkheden zijn die dien nacht wel zullen 
gedroomd hebben van wat ’s anderdaags wer
kelijkheid wierd !

( ’t Vervolgt).

HULDEBETOOG
aan Minister Vandevyvere 

en Senator Baron Karei Gilles de Pélichy.

Zondag laatst hield de Stadensche bevolking 
eene betooging van hulde en dank aan Minister 
Vandevyvere en Senator Baron Karei Gilles 
de Pélichy, on  al hetgene zij voor hen gedaan 
hebben gedurende hun vluchtelingsleven Dinst 
den oorlog, en voor den heropbouw hunner 
haardsteden na den oorlog.

Een talrijke stoet —  waaronder ruim twee 
duizend deelnemers uit Rousselare — ging 
de heeren Ministar en Senator ontvangen aan 
de statie, en leidden hen naar de nieuwge
bouwde prachtige St-Jansfeestzaal, waar de 
feestzitting plaats greep.

Bedankbrieven werden zeer lieflijk afgelezen 
door schoolmeisjes, die bloemen aan hunne 
weldoeners overhandigden

Dan nam de E H. Mostaert, pastoor van 
Staden, het woord en toonde de werking van 
beide heeren gedurende den oorlog en na den 
oorlog. Zijne hartelijke en luimige aanspraak 
werd warm toegejuicht.

Dan sprak de E. H. Blondeel, hoofdaalmoeze
nier der Belgische vluchtelingen in Frankrijk. 
Hij dankte insgelijks die twee gevierde wel
doeners der vluchtelingen en smeekte hen al 
het mogelijke te doen om de terugkomst te 
bespoedigen van de 25 duizend vluchtelingen 
die nog in Frankrijk verblijven en uit ganscher 
harte verlangen naar ’t vaderland terug te kee
ren.

Dan antwoordden de heer Senator en de 
heer Minister. Hunne ïedevoeringen waren vol 
echte volksliefde, vol genegenheid, vol eenvou
digheid. En wij zagen aan de tranen die lekten 
en aan de warme toejuichingen dat gansch die 
betooging vol rechtzinnige uiting was van de 
onwankelbare genegene liefde die de vluchte
lingen aan die twee katholieke voormannen 
toedragen.

Een welgelukt koncert werd daarna op 
de Dorpplaats gegeven door het stadsmu- 
ziek van Rousselare, en zoo werd dit hartelijk 
feest gesloten waarvan al die het bij woonden 
eene aangename herinnering zullen behouden.

« • 

Buitenlandsch overzicht
Grieken en Turken

Zijn t ’ enden asem gevochten. Na hunne over
winning te Eski Cheir willen de grieken verder 
op en Angora innemen. De slag aan de Sankarya 
heeft hun veel volk gekost,. en is oorzaak geweest 
dat de grieken den turk geen meester meer en 
kosten.

Doch als het den turk gelukte de grieken weer 
over de Sankarya te slaan, hij en was niet meer 
in staat om ze verder achteruit te drijven.

Zoo staan grieken en turken nu alle twee t ’ enden 
uitgeput, en ’t schijnt wel dat ze zouden willen 
overeenkomen en de reste van hun geschil door 
den Volkenbond laten beslissen.

Dat geschil tusschen smeken en tur'<en heeft 
gevolgen waar niemand veel op en peist. Het is 
genosg geweten dat ünglaud de grieken onder
steunde. Die steun was voor de grieken een sterke 
troef in humie kaarten ; ook de lurken die dat 
gevoelden hebben elders hun verweer gezocht. Zij 
hebben een bondgenootschap aange'gaan met de 
bolchevisten, en de die plagen de engelschen met 
ruzie te stoken in ’t oosten, in Mesopotamie, tot 
in Indie toe.

Bij zooverre dat de Engelschen geerne zouden 
hebben dat geheel die strijd tusschen grieken en 
turken ophoudt, om zelf gerust gelaten te zijn.

Polen en Lithauwen.
Het geschil nopens Wilna en is nog niet effen. 

Onze lezers zullen nog wel onthouden hebben hoe 
in dan beginne de grens tussch n de twee slaten 
zoo nauwe niet ge troken  en was. De Volkenbond 
ging die zake effenen. Wilna was een stad ge
deeltelijk poolsch gedeelde!ijk lithauwsch, alzoo lij 
Brussel vlaamsch en wa.r'sch is. Die Slad ging 
aan Lithauwen gegeven worden. Op nen koelen 
morgen valt de poolsche gen raai Zeligo.,ski daar 
in met een leger poolsch* soldaten, en speelt er 
msester en baas.

Onmiddelijk wörft^èr bij ’t poolsch gouvernement 
. opgespeeld dat het geen manieren en zijn alzoo 
maar kortweg eene stad nemen zonder de uitspraak 
van den Volkenbond af te wachten.



Polen antwoordt : ’t en is wij niet ; wij en 
willen ’t gezag van den Volkenbond in ’t geheel 
niet krenken, maar 't is Zeligpwski die daar op 
eigen hand voortdoet. Wij en kunnen t niet helpen.

Zeligowski met zijn polen is er gebleven en 
nu eischt Polen opentlijk W ilna : ze moeten ’t heb
ben, anders gaat er oorlog zijn.Hymans die in den Volkenbond aan t hoofd 
staat van ’tberek  dat die zake moet vereffenen, 
had eene regeling uitgepeisd die-nog al redelijk 
was ; maar Lithauwers- noch Polen en willen 
daarvan weten.England is zeer mistevreden over deJ handel
wijze der Polen. Frankrijk dat al de poolsche 
eischen gesteund heeft begint ook te vreezen dat 
de polen een beetje lastig en veeleischend worden.

Duitschland.

Doordien Duitschland van kwaden wil was iu 
het uitvoeren van ’t Vredeverdrag, hadden de bond
genooten eenige duitsche steden bezet, en bijzon
derlijk 50 0/o uitvoerende rechten gelegd op de 
duitsche koopwaren.Op tijd en stond hebben wij getoond hoe Belgie 
in geheel die zake de uul van ’t spel was.

God zij geloofd die uitvoerrechten zijn afgeschaft, 
omdat Duitschland blijkt van goeden wil te zijn en 
te doen wat het kan om te betalen.Wij Belgen en hebben er niets bij te verliezen.
De artikels die wij uit den vreemde noodig 
hebben zulleU nu uit Duitschland beterkoop te 
betrekken zijn dan uit Frankrijk en England. Wij 
hebben genoeg te betalen om te mogen ons meeste 
profijt zoeken.

Opper-Silezie

en is nog niet verdeeld, immers de deelmannen, 
die ’t moeten verdeelen, zijn zelf nog te veel 
verdeeld. Duitschers en Polen zullen zeker nog 
eerst een beetje moeten vechten en moorden en 
brandstichten eer dat de heeren van den Volken
bond begrijpen dat ze beter zouden een beslissinge 
geven van nu voort.Als de zaak uitgewezen is we zullen ’t zeggen.

Hongarie.
E r zijh een provincie of twee die Hongarië 

weer aan Oostenrijk moet afstaan : ’t Burgenland 
te weten.Hongarie steigerde nogal, maar zijn gebuurs en 
de Volkenbond te gare lieten verstaan dat liet 
meeninge wierd, en Hongarië dat van geen 
vechten meer en houdt, meest omdat het geen 
kanse en ziet van te winnen, geeft toe heuge 
tegen meuge.

Nog een zake die effen is.— De Spanjaarden hebben de mooren in Marocco 
een einde achteruit gedreven, rond Melilla is alles 
rustig nu. Ze gaan allichte voortdoen om alles 
weer te pakken wat ze kwijt gerochten, en mis
schien nog een deel erbij. Ze zullen dat dan ook 
slecht besturen totdat ze nieuwe ruzie krijgen. Dat 
is spaansche mode.Tusschen England en Ierland is ’t nog altijd 
bespreken. .. %England heeft reeds zoo dikwijls zijn laatste 
woord gezeid, Ierland ook. En achter ’I, laatste 
wóórd komen er nog andereDat gelijkt aan de manieren van beestemarchands 
of bezemverkoopers die als ze hunnen nauwsten 
en naasten prijs gezeid hebben, en driemaal voort
gegaan zijn, nog werekeeren om commercie te 
doen.Als er eens overeenkomste is we gaan ’t zeggen, 
en als ze tot geeneen komen, en weer aan ’t vechten 
gaan we gaan ’took  zeggen.

z’ E n weten nu niet wat, ze gaan doen. Ze 
kunnen klappen !

Slechten staat der Straatwegen.
W ij lezen in de Brusselsche bladen dat er 

in de hoofdstad geklaagd wordt over den 
slechten staat der wegen dezer stad en 
de Brusselnaars vragen nieuwe kalsijden voor 
verschillige straten In gansch Brussel is er 
geen een kalsijde zoo slecht als de Gent- en 
Rousselarestraat te Iseghem, van aan Trassens 
kapelle tot aan den Belle Vue. Daar wordt 
er nochtans genoeg gereden en gerotst op die 
groote bane, maar ’t is en blijft alzoo. Het 
stadsbestuur zou behooren bij hooger overheid 
aan te kloppen en maken dat de gelden van 
van ’s lands openbare werken die al te dik
wijls veel te kwistig in die groote steden be
steed wordt, hier te goede zouden komen om 
onze groote baan te verbeteren.

Doet a. u. b ne keer de complimenten 
aan Minister Anseele die aan 't departement 

van Openbare werken zit. ________ _______

Brugge-Zeehaven.
De Brusselsche en andere bladen hebben 

getracht Brugge-Zeehaven in ’t nauwe te brengen 
en spreken van verzanding dezer have en 
’t onmogelijk in stand houden derzelfdë. Brugge- 
Zeehaven zou zeker in belangrijkheid winnen 
ware zij verbonden met de Leyevaart van 
Rousselare naar Brugge, maar de Bruggelingen 
slapen en hun slaap .zou nog hun ’t leven 
van hun Zeehaven kunnen kosten. Antwerpen, 
Gent, Brussel enz. verstaan trouwens elkander 
tegen Brugge-Zeehaven en vragen niet beter 
dan hare verdwijning of ze te niet te brengen. 
Het Brugsch Handelsblad wordt dat gewaar 
en zoekt nu zijne bevolking wakker te schudden 
om ze aan te zetten tot eene algemeene be
weging om tot daar te komen. De bevolking 
van Rousselare werkt tot de verwezentlijking 
van dit projekt. In Iseghem had de Burgers- 
bond daar ook in medegewrocht. Nieuwe po
gingen höpen wij zullen gedaan worden en 
gesteund door de Gemeenteoverheid van ieder 
plaatselijkheid en verhopen wij met goeden 
uitslag beloond worden.

IIVGBLMUIVSTER

Ter gelegenheid der Jaarlijksche Kermis, 
speelde de Philharmonie van Ingelmunster ver
leden Maandag een muziekconcert. De uitvoe
ringen der verschillige stukken overtrof verre 
deze van voor den oorlog. De vooruitgang 
die de Harmonie sedert twee jaar van hier 
gedaan heeft, is buitengewoon groot. Wel gelijk 
in andere maatschappijen hadden zij gevoelige 
verliezen te betreuren door den oorlog, — 
ouderen die onmogelijk nog koenen deelnemen,
—  doch die leemten werden ruimschoots ge
vuld door jongere elementen die een nieuwer 
en frischer karakter aan 't muziek geven. Het

programma bevatte al dat men wenschen kan 
onder opzicht van keus onzer hedendaagsche 
en ook van klassieke meesters. Pax et Labor, 
van Parès, Musette d’Armide, van Glück, Lakmé, 
van Delibes, Les Joyeuses commères de Windsor, 
van Nicolaï enz... benevens dit alles nog eene 
schoone polka voor 2 clarinetten over dewelke 
uitvoering de solisten heeren Lagage en Van- 
landeghem bijzonderen lof verdienen.

De Harmonie van Ingelmunster is een der 
beste muziekkorpsen onzer Provincie, dank de 
kunstige leiding van den talentvollen Heer 
Robert Schotte, den onvermöeibaren bestuurder.

EMELGHEM.
Ter gelegenheid der Gemeente Kermis zullen 

de volgende feestelijkheden plaats hebben.
ZONDAG 2 Oktober 1921.

Groote Peerdenloopstrijden om 2 1/2 namid
dag op het plein genoemd « Twintighonderd » bij 
de Plaats. 1500 fr. prijs.

M&ANDAG 3 Oktober, om 2 1/2 uur Groote 
Velokoersen voor beginnelingen en parochianen, 
215 fr. prijzen.

DIJNSDAG4 Oktober om 2 1/2 ure Velokoersen 
voor alle beginnelingen, 225 fr. prijzen.

Op Zondag 9 October 1921, zijnde KOEKEZON- 
D \G  Plechtig inhaling van Mijnheer Camiel 
Stragier-Maes, als Burgemeester der gemeente.

Te dier gelegenheid zal een schoone stoet uit
gaan, die belooft zeer prachtig te zijn ingezien 
de medewerking van eenieder, en als ’t weder 
mee doet mag men zich aan veel volk te Emel
ghem verwachten. De schikkingen zijn als volgt : 

De stoet wordt gevormd om 2 1/2 ure aan 
den Dam en Reeperstraat en zal den Heer Bur
gemeester geleiden langs de Vijfwegen tot op de 
Dorpplaats.

Orde van den stoet :

1. Gendarmerie ; 2. Muziek « Eendracht en
Vooruitgang » ; 3. Heeren en Damen te peerd in 
historiek costuim ; 4. De Bouwnijverheid « Wagen» ;
5. Schoolkinderen ; 6. Ouderlingen Bijstand ; 7. 
St Grispijnsgilde ; 8 . De Christen Werkliedenbond 
met wagen ; 9 Veloclub « De Pedaalkoningen » ; 
10. Zangersgilde « De Kerels.» met wagen ; 11. 
Leopoldisten ; 12. V. O. S. ; 13. Vereenigde Dui
venliefhebbers ; 14. Duivenwagen ; 15. Overheden ; 
16. De Heer Burgemeester.

Om 6 ure Banket den Heer Burgemeester aan
geboden.

Om 7 ure op de Dorpplaats Concert gegeven 
door de Muziekmaatschappij « Eendracht en Voor
uitgang » en de Zangersgilde « De Kerels ». Al
gemeene verlichting.

Het is 23 jaar geleden dat zijn voorzaat M. 
Emiel Vandemoorteje geïnstalleerd wierd als Bur
gemeester van Emelghem en ’t was den 25 Maart 
1878 dat wijlen Heer Joar.nes Depoorter als Bur
gemeester dezer gemeente wierd ingehaald.

In de Moniteur dezer weke lezen wij dat M. Ca
miel Stragier, Schepenen en nu Burgemeester 
benoemd, de medalie van I e Klas bekomt en 
M. Francis Depoorter, gewezen schepenen, het 
Burgerkruis van I e klas. Proficiat aan beide en ■ 
mochten zij vele jaren in volle gezondheid nog 
deze schoone onderscheiding dragen.

— Maandag aanstaande om 10 ure na 
den dienst voor de afgestorvene paro
chianen, Buitengewone Vergadering
alwaar onze Volksvertegenwoordigers 
het woord zullen nemen om te spreken 
aan de Emelghemnaren.

Eenieder wordt tot de vergadering 
uitgenoodigd en aldaar verwacht.

Installatie der grot ter eere van 0. L. V.
opgericht door M. D Depoortere van Iseghem 

in zijn eigendom gelegen 
te Emelghem nabij de Vijfwegen.

Toen in 1914, de drie zonen van Dr Depoortere 
gehoor gevende op ’t hulpgeroep van onzen Koning 

,en der Belgische Natie naar ’t leger gingen om 
ons land te verdedigen tegen den duitschen over
weldiger, deed Dr Depoortere eene plechtige be
lofte aan O. L. Vrouw, van bij aldien zijne drie 
zonen terug kwamen hij O. L. Vrouw ter eere eene 
schoone grot zou bouwen opzijn eigendom. God 
zij gedankt alle drie kwamen terug. Belofte is 
schuld, zegt de Vlaming, en Dr Depoortere liet 
eene schoone grot bouwen.

Verleden Zondag, om 3 ure namiddag heeft 
de geestelijkheid der Parochie van Emelghem die 
grot en het O. L. Vrouwbeeld gewijd.

Het muziek en de zangmaatschappij « De Kerels » 
benevens andere gilden en congregatiën namen deel 
aan de plechtige wijding en installatie.

s’ Avonds in een vriendenmaal ten huize van Dr
H. Depoorter te Iseghem was de geestelijkheid 
van Emelghem, benevens eenige andere vrienden 
en kennissen vergadert. Menige droeve en ook 
geestige histories over den oorlog en zijne 
gevolgen werden er verteld.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 192 2 —

komt te verschijnen

’t Verdriet is voor de zotten,
Maar Pijken zot is troef ;
Kom laat u niet bedotten 
En kijk in Duimpjes kloef.
De wereld is een kluchte,
Al is hij nog zóo droef 
Gij moet uw hertje luchten,
Gelijk" in Duimpjes kloef.
Lief Vlaanderen- ligt te weenen,
In zulken diepen groef,
Maar weer komt het te beene.
Dat leert U Duimpjes kloef,

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR
— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

P rijs, 3 0  centiem en.

STADSNIEUW S.
Dinsdag avond (e 8 ure stipt, in de feestzaal 

der Jongelingen Congregatie, GEZELLIG AVOND
FEEST, aangeboden aan de Eereleden van 
d’Harmonie de Mandelkoor en aan de huisgezinnen 
der werkende leden.

Voor de Landbouwers.
Morgen Zondag te 3 ure MAANDELIJKSCHE 

VERGADERING voor den BOERENBOND. M. 
Heyman, ingenieur te Leuven, zal ei een zeer 
belangrijke voordracht houden. Wij- zullen stipt 
beginnen, omdat de zaal later voor een andere 
vergadering moet benuttigd worden, diis allen op tijd.
Hoenderbond “  ’T NEERHOF ,, Iseghem

Tenioonstelling yan Hoenders
op Z a terd a g  8 ,

Z o n d a g  9  en  M a a n d a g  Ï O  O c to b e r  1 9 3 1 .
in de Fabriek der HH. Oupont, Albrechtlaan,

Hare Masjeteit de Koningin heeft aan M. 
Cam. Vandenberghe, Voorzitter van den Hoen
derbond, laten weten dat het lot kiekens het
welk zij zal ten toon stellen, bestemd is om 
als eereprijs geschonken te worden aan de 
Maatschappij waarvan al de leden te samen 
het hoogste getal punten behalen.

Dezen avond, in de algemeene vergadering, 
waartoe al de leden schriftelijk uitgenoodigd 
geworden zijn, zal dit punt nog besproken 

. worden, alsook alle andere betrek hebbende op 

de Tentoonstelling.

Al de leden worden dringend verzocht deze 
vergadering bij te wonen. De laatste schikkingen 
voor de Tentoonstelling zullen er genomen 
worden, en ieder zal zich kunnen rekening 
geven van de groote krachtinspanning die er 
van wege het bestier wierd gedaan om aan 
de Tentoonstelling eenen luisterlijken bijval te 
verzekeren.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Roger Plets, zv. Joseph en Julia Lepercq.
—  Godelieve Pattyn, dv Hector en Adolphi- 
na Vande Kerckhove. — Suzanna Bruggeman, 
dv. Petrus en Emma Vanwynsberge. —  Maria 
Seghers, dv. Remi en Zoë Pype. —  Laura 
Wybaillie, dv. Jules en Maria Porteman. — 
Raphaël Seynaeve, zv. Henri en Lucia Belaen.

STERFGEVALLEN :

.Roger Guillemyn, zv. Camillus en Rachel 
Neirynck.

HUWELIJKEN :

Philomin Vanhauwaert, schoenm. oud 25 j. 
en Rachel Demeurisse, huishoudster, oud 25 j.
— Joseph Belaen, voerman, oud 24 j. en 
Margareta Vanmoen, huishoudster, oud 24 j. — 
Julien Vanhaverbeke, borstelmaker, oud 26 j. 
en Irma Rommel, oud 20 jaren.

STAD ISEGHEM
N I J V E R H E I D S S C H O O L

Schooljaar 1921-1922.

De Burgemeester en Schepenen der Stad Iseghem en het bestuur der Nijverheidsschool hebben de eer liet publiek kenbaar te maken dat de inschrijvingen zullen plaats hebben binnen de Nijverheidsschool als volgt :
1. Voor Boekhouden, Engelsch-, Dnitschleer en Stoom- 

tnigleiding, ZONDAG 2 October, van 11 tot 12 ure.

2. Voor Lijnteekenen, voor Projectieteekenen en 
Burgerlijke Bouwkunde op MAANDAG 3 October van
8 tot 7 1/2 ure.

De leerlingen die hunne inschrijving vragen, zijn verzocht het trouwboekje hunner ouders mede te brengen of een uittreksel uit hunnen geboorteakt.
Iseghem 30 Sept. 1921 De Bestuurder

J. VERCOUTERE.

WAAR SPREKEN VAN ZILVER IS, IS 
ZW IJGEN  VAN GOUD. en EEN MAN, EEN 
W OORD . —  W ilt gij de meeste bescheiden
heid nopens uwe spaarpenningen bekomen, 
wendt U in volle vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid 
en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven. 

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 •/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 */•
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 •/0
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 %  

’s jaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Kekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop ea verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij. 

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht ia 1909. — Postcheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
[Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is-,- kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Motocyclisten
Algemeene Bijeeenkomst der leden van den 

Moto-Club van West-Vlaanderen en alle lief
hebbers, den 2 Oktober aanstaande om 2 uren 
namiddag, in de Café des Trois Suisses, Groote 
Markt, Iseghem.

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperluch 
drie vensterramen, vier vensterblinden, « 
bureau américain en Motocyclette, alles al 
zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen t 
LÉON DRIESSENS, Melkmarktstr. 5, Iseghet

Een gediplomeerde STOKER- MACHINIS
vraagt plaats iu eeüe fabriek. Zich te wendi 
ten bureele van 't blad.

Gevraagd bekwarpe bureel bediend!
hebbende zijnen militairen dienst geeindigd, ol 
Jufvrouw zeer bekwaam voor bareelwerk -] 
Goeden loon.

AANSTONDS GEVRAAGD goede timmerman! 
goed loon bij R ené  TUYTENS, Rousselarestraa 
N° 186, Iseghem.

Bij UITSCHEIDING TE KOOP : !

3 zware werkpaarden voor alle bedrijf, 2 ca
mions 5.000 en 10.000 kgr. dragende, 1 hand 
ophaalmachien met 500 kg!', vrachtvermogen] 
zichtbaar ’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bloem 
handelaar te Emelghem.

STAD 1SEGHE M

V R IJE  VAKSCHOOL
Schoenmaken - Patroonmaken - Schrijnwerk

Inschrijving voor het Schooljaar 1921-1922

—  OF" Z O N D A G  3  O C T O B E R  —  ]van 9 tot 10 urein het lokaal der Vakschool, ingang Wijngaardstraat.
Wie reeds ingeschreven is bij den Bestuurder moet zich niet meer aanbieden.Voor het Schrijnwerken en het Patroonmaken moeten de oude leerlingen opnieuw hunne aanvraag doen. ij De nieuwe leerlingen voor de vaklessen van Patroonmaken moeten ten volle 17 jaar oud zijn.Verzoek de eenzelvigheidskaart of het howelijksboekje mede te brengen.
Men vraagt BEKWAME SCHRIJNWERKERS, bij

Ju le s  LAMMERTVN, Mekanieke Schrijnwer
kerij, St Amandstraat, 28, Rousselare. Hoogen 
loon.

S C H O E N E N
Van heden af alle slach van beste W1NTER- 

SCHOENEN te bekomen, genaaid of genageld 
aan de goedkoopste prijzen. Men aanvaardt ook alle herstellingen
bij Louis VANRUYMBEKE-SIROF

90, Gentstraat 90, ISEGHEM.

Groote PRIJSKAMP op den BILJARD
125 FR P R IJZ E N

in « DE HARMONIE» bij de We Arthur Declercq, I  

op 9 October 1921. j

Société Générale tic Belgique I
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000 !
Voorbehoud . » 145,099,540,45 1
Maatschappelijke som . » 207,099,540,45 I

Stortingen op de Spaarboekjes I 
gevende 3  o/o intrest 

zu iver van belastingen  
Voor alle inlichtingen zich wenden tot de I

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE |

BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, I 
Cortemarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, I  
Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse- I  
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- I  
ghem, Yper. 1

DE BANQUZ DE COURTRAI vervangt kosteloos I 
aan hare winketten de Belgische Schatkistbons der I  
Muntherstelling. I

La JPlus M oderne I
La M eilleure I

L a  M oins Chère IC’EST LA I

“ F O R D , ,
The Universal Car

N o u v e a u x  P r i x :
Touring, 4-5 places fr. 9,950

Id. id. avec démarreur électrique fr. 11.200 
Runabout, 2 places fr. 9,000

Id. id. avec démarreur . fr. 10,250
Châssis ordinaire pour taxi et camionnettes fr. 7.850 
Châssis camion pour charge . . fr. 10.500

utile de 1250 kg., monté sur gros pneus.
AGENCE RÉGIONALE EXCLUSIVE

G A R A G E  M O D E R N E
rue des Horticulteurs 

(Téléphone 506) C O U R T R A I

Atelier de Réparation de toute marque.
Tournage, Fraisage, Rectification, Soudure autogène,
Réparation de Dynamos de voitures, Charge d ’Accu- mulaleurs.
A C H A T  V E N T E  L O C A T I O N  

P n e u s , H u i l e s  e t A c c e s s o i r e s .

Le T racteur Fordson est l’idéal et le rêve de 
tous les Laboureurs consciencieux.

Ministerie van Landbouw.
Stad Rousselare.

Er wordt ter Kennis gebracht der Landbouwers 
van West-Vlaanderen dat op DINSDAG 4n October 
1921 om 11 ure stipt te Rousselare St-Amands- 
plaats, zal openbaar verk-oopen op oorlogsschade, 
door het ambt van den Heer Ontvanger der 
Domeinen.

Den HENGST “ Conquérant d’Ecaussines „23/6728 geboren 20 Feb. 1915 uit Conquérant 
de Terhaegen (B. 69903) en “ Jeanne d’Ecaus- 
sines ,, (23/21715 B. vol, 18 bl. 483) rouaande, 
kleine sier, witte haren linker achterpoot. ■}

10 o/o Onkosten. —  Comptant te betalen.

Gewestelijke Verdeelingscommissie. |
De Voorzitter,

L. SCHARLAKEN, (Veearts).



ST AD  ISEGHEM

O P  Z O N D A G  1 6  O C T O B E R  1 9 3 1  

Groote Prijskamp op twee nieuwe

- B I L J A R D S  -
van het huis Leon Verduyn

in ’t Gasthof “ DE GOUDEN LEEUW,, Gentstraat,

bij Valère CLEMENT-DE MASURE.

SBO FRA lVKLBNraïjZBN

Verdeeld als volgt : 100, 70, 50, 30 en eene schoone 
verrassing voor de grootste serie.

Het begint om 2 1/2 ure zeer stipt.

G R O O T E N  A F S L A G
OP

Wekkers en Regulateurs
BIJ

Ä. IHoeoaeFt-Jloppe
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

V erloren

jonge duif. Roode tuimelaar Ring V B 16648 — 21. 
Terugbrengen aan Bestuurder der Filature du 
Canal tegen goede belooning.

Te Koop schoone K00KST00F met
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Te Koop “ TÜBA „ goede keus. Voor nadere 

inlichtingen zich wenden Nederweg, 31.

—  K O S T S C H O O L  —

der Zosters van de Onbevlekte Ontvangenis
(Apostolinen)

BERCHEM bij Audenaerde. x

L ager en m iddelbaar onderwijs. H andels
w etenschappen en H uishoudkunde. Vreem de 
talen. Snelschrift en schrijfm achien. N aaischool.

Kostgeld : 82 5 fr.
E inde der vacantie : 26 Septem ber.

Ä. Oevos-Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130. ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 
VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten. 

REGELM ATIGE TROUWE -  —

-  — E N  Z E K E R E  B E D IE N IN G  
M ATIGE P R IJZ E N .

?ne Nieuwe Bloes

\Xerkleurt
en Verft

Jioud

' Éisch 
. met

ave Klecdercn bloezen, combinaisons, zijde, 
nanzouk. batiste, lijnwaad, katoen meiIRIS In zakjes '

Dri)ttri|en, modewinkel».

-, /YYAAR .tNWEN OU MET u niet kunt aanscmarfen

•• IRJS„ 150. Anspach L.aan. BRUSSELi

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D M -  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsiag en Woenstlag van iedere week bij M. P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN

R a y m o n d  M A E S
=22 M a r k t s t r a a t , 4 4 ,  I S E G H E M .  =

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

—  P A S T A  =

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Spec ia lite it voor Su ikerbakkers  

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

Technisch Bureel W. VERC0UTERE
18, Veldstnaat, 18, GENT

TELEFOON : ßertuur ■ 2968(?*12, H "18 Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

Yzerconstructje. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise en onderzoek van materialen.

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.

Techni8ch-bestuurder :

D. M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Raadgevend-lngenieur : 

Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaadsclie Tentooastelling der Bauwaijterlieid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIE

F iliaa l: S, de Pélichyslraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

W, VERGOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. I. G.
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H. VAN G0RP & CIE A n t w e r p e n

DEPOT VAN OLIËN

voor Machienen, Motoren, Dynamos enz.
CONSISTENTEVET, WAGENSMEER, ENZ.

“  R O U S S E L A R E  r e c h t e r  o e v e r  d e r  v a a r t  »
—  ------------------------------ “  Z E EST ER R E  ,, —

Agent JULES BONTE, Statiedreef, 87
G r o o t e  h o e v e e lh e d e n  a l l e  d a g e n  b e s c h i k b a a r

---------------  GENADIGE EN VOORDEELIGE P R I J Z E N ---------------
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GRËDIT FÜNGIER D’ÄflVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 .0 0 0

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3» op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 %

B. Spaarkas :
1° op zicht

2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4.00 °ló 
4.50 °/°

5.00 °/°

a a n k o o p  en v e r k o o p  van Fransch, E n g eM  en Amerikaanscb Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskundé Iseghem.

Bergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen
seffens te verkrijgen bij

G E H M A . I N  D I C K
telefoon 338. -- 73, Coupure, GENT.

R e c h ts tr e e k s c h e n  in v o e r .

Sehr ij nwerker s
gevraagd b ij Jo seph  MARTIN-VANDEN BERGHE, 
Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

Opentoare Verfcooping

v%ji zeven

Woonhuizen en Land
onder

I S E G H E M  e n  E M E L G H E M .

teDe Notaris L E  C O R B B S I S R
Iseghem zal openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.

Koop I. — Een Woonhuis, zijnde de zuidkant eener 
driewoonst, en medegaande erve, staande en gelegen te 
Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie B, 
nr 321a en deel van nr 320a, van da helft, te nemen 
van deze partij land langs den zuidkant, samen groot 
volgens kadaster 7 a. 30 centa.

Gebruikt door Vrouw Wed. Joseph Geerland-Samoye, 
mits 11,50 fr. per maand, lasten vrij.

Koop II. — Een Woonhnis, zijnde het midden der 
bovengezegde drie woonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Zjvekote, in ’t kadaster 
bekend Sektie B, nr 3I9a en deel van nr 320a, voor de helft, 
te nemen langs den noordkant, samen groot volgens 
kadaster 7 a. 48 cent.

Gebruikt door Heer Henri Werbrouek, aan 11,50 fr. 
per maand, lasten vrij

Koop III . — Een Woonhnis, zijnde de westkant 
eener driewoonst, en medegaande erve staande en gelegen 
te Iseghem, wijk Zevekote, in ’t kadaster bekend Sektie 
B, nrs 325a èn 324a, en voor eene ge'zamentlijke grootte 
van 3 a. 40 cent.

Gebruikt door Heer Victor Van Walleghem, mits 
9 fr. per maand, lasten vrij.

Koop IV . — Een Woonhuis, zijnde de midden van 
bovengezegde driewoonst, medegaande erve, in ’t kadaster 
bekena Sektie B, nr 325b en voor grootte van 1 a. 30 cent.

Gebruikt door Hoer Albert Deprez, mits 9 fr per 
maand, lasten vrij.

Koop V. — Een Woonhnis, zijnde de oostkant van 
bovengezegde driewoonst, en medegaande erve, staande 
en gelegen te Iseghem, wijk Zevekote, in het kadaster 
bekend Sektie B, nrs 326a en 327b en voor eene ge« 
zamentlijke grootte van 3 a. 52 cent.

Gebruikt door Heer Joseph Lamotte, mits 9 fr. per 
maand, lasten vrij.

De laatste 20 0/5 pachtverhooging door de wet toe
gestaan werd niet toegepast.

GEMEENTE EMELGHEM.

Koop VI. — Een Woonhnis, zijnde de oostkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande erve, 
staande en gelegen te Emelghem, wijk Haai pander, 
in ’t kadaster gekend Sectie A, nrs 914, 915 en 912 voor 
e »  gezamentlijke grootte van 2 8  a. 8 6  cent.

Gebruikt met koop V III door Heer Henri Demeule- 
naere, mits 270 fr. s’ jaars, lasten vrij tot 1 November 
aanstaande Betaalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V II. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
van bovengemelde tweewoonst, afhankelijkheden en mede
gaande erve, staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, in ’t kadaster bekend Sectie À, nrs 916a 
en 917a, en voor eene gezamentlijke grootte van 19 a. 
0 2  cent.

Gebruikt door Heer Cyriel Debu3schere, mits 105 fr. 
s jaars, lasten vrij tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V III. — Eem partij Zaailand, bruikbaar als bouw
grond, gelegen te Emelghem, wijk Haaipander, in ’t ka
daster bekend Sektie A, nr 909 en voor eene grootte 
van 2 1  a. 2 0  cent. ; palende zuid aan eenen gravierweg.

De laatste 20 O/o pachtverhooging door de wet toege
staan werd niet toegepast.

Gebruikt met koop VI.

De oorlogsschadevergoeding wordt medeverkocht.

ZITTINGEN :

TOESLAG : op Dinsdag 4 October 1931, ter herberg 
“ De Groote Hert „ bewoond door Vrouw Wed. Auguste 
Verstraete, telaeghem, om 2 ure namiddag.

OPENBARE VERKOOPING  

van v ijf schoone

Woonhuizen met Land
te ISEGHEM, Sloore.

teDe Notaris L B  C O R B E S I E H
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, (Wijk Sloore).

Koop I. — Een W oonhuis m ît afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in t kadaster bekend Seïtie C, nrs 514b, 515 en deel 
van 512b, groot 23 a. 85 cent.

( Gebruikt door H Achiel Descheemaeker aan 157.50 fr. 
s jaars, lasten vrij, tot 1 November aanstaande. Be
taalbaar alle zes maanden de helft.

Koop II . — Een W oonhuis met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in t kadaster bekend Sektie C, nrs 513b en deel van 
512b, groot 17 a. 08 cent.

Gebruikt door H. Remi Tieghem aan 157,50 fr. 's jaars, 
lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. Betaalbaar alle 
zes maanden de helft.

Koop II I .  — Een Woonhuis m ît afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem. wijk Sloore 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 489b en deel van 438 ’ 
489a en 512b, groot 15 a. 46 cent.

Gebruikt door H. Henri Seghers aan 150 fr. ’s jaars 
lasten vrii, tot 1 November aanstaande. Bïtaalbaar alle 
zes maanden d^ helft.

Koop IV  A. — Een Woonhuis met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wij'i Sloore,’ 
in ’t kadaster bekend Sektie C, nr 487 en deel van nr433, 
groot 2 a. 46 cent.

Koop IV  B. — Een partij Zaailand , gelegen te 
Iseghem, wijk Sloore, in ’t kadaster bekend Sektie C. 
deelen van nrs 489a en 493a, groot 18 a. 51 oent.

Beide koopen gebruikt door H. Petrus Vergote aan 
161 fr. ’s jaars, lasten vrij, tot 1 Oktober aanstaande. 
Betaalbaar alle zes maanden de helft.

Koop V. — Een Woonhuis met afhanklijkheden, 
hof en land, staande en gelegen te Iseghem, wijk Sloore, 
in ’t kadaster bekend Sectie C, nrs 490 en deel van 
489a en 493a, grx>t 22 a 51 cent.

Gebruikt door. H. Aloys Druppels aan 161 f r . ’s jaars, 
lasten vrij, tot den 1 Oitober aanstaande. Betaalbaar 
alle zes maanden de helft.

ZITTIIVGrElV :
TOESLAG : op Donderdag 6 Oktober 1921,

om 2 ure namiddag ter herberg “ Sint Hilonius , be
woond door Heer Frederic Kerckhof.

1/2 0 /0  INSTELPENNING.

De koopers worden vriendelijk verzocht hun trouw
boekje of een uittreksel hunner gebDorteakt mede te 
brengen.

M A RK T PR IJZEN .

KORTRIJK 26 Sapt. -  Haver, 65 tot 75 
peerdeboonen, 75 tot 80 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter I5-it>,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,60-0,65 
koolzaadolie, 265 tot 273, lijnzaadolie, 193 tot 
195; koolzaad 105 tot 110; lijnzaad, 100 tot 
000; koolzaadkoeken. tot 00 ; lijnzaadkoeken 
81; sodanitraat, 81.00; ammoniak, 82.50 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 98 tot 100 
hooi, 20 tot 00; strooi, 7 tot 8.

Markt van Iseghem.
1 Oct. — Boter 14 tot 15 fr. — Eieren 65 ct.

W ie  G e l d
noodig- h e e f t  o m  te  b o u w e n  o f  h u lz e n  
te  k o o p o n , w e n d e  z ic h  ln  v o l l e  v e r 
tr o u w e n  tot

A L F O N S  O E V O S
10, TRAPSTRAAT. 10

BRUSSEL.
L e e n in g e n  op  H y p o t h e e k . — V e r z e 

k e r in g e n . — V o l s t r e k t e  g e h e im h o u d in g  
v e r z e k e r d .



Kantoor van den Notaris "Wyffels, te Rous
selare

IN S T E L  op D insdag 11 O k to be r  19 2 1 ,  en 
O V E R S L A G  op D insdag 2 5  zelfde m aand om

2 ure namiddag in het Gasthof “ De Sterre , te Rous
selare, Groote Markt, van :

GEMEENTE OUCKENE.

Eene ALLERBESTE HOFSTEDE
gelegen te Ouckene, w ijk “De God, „ groot H. 9-32-32 ca.

Gebruikt met recht van pacht tot 1 Oktober 1922 
door Camiel Oordeny aan 1587 fr. te jare.

De oorlogschade aan de gebouwen medeverkocht be
draagt frs. 2.822,10.

Recht van Samenvoeging en 1/2 0,0 Instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING  

van ,allerhande

SMIS en MECANÏCIENSALAAM
te ISEGHEM, Rousselarestraat, 100

De Notaris V A N  DE M O O R T E L E ,  verblijvende te 
Iseghem, zal op

D o n d e r d a g  3 7  O c t o b e r  1 9 2 1 ,

om 9 ure voormiddag, ten werkhuize der gebroeders 
VERSTEAETE te Iseghem, Rousselarestraat, n° 100, 
overgaan tot de openbare verkooping van al het Smis
en Mecaniciensalaam zich aldaar bevindende, en be
staande namelijk in :

Stoommachien 5 paardenkracht ; 4 draaibanken, 
7 m. X 0.28 ; 3m.50 X  024 ; 2m.50 X 0.17 ; en 
0.60 X 0,12 ; 1 schaafmachien lm , X  0.40 ; eerie 
boormachien lm .50 X 0.50 ; eene slijpmachien 
met zaag ; smisvuur met 2 blaasbalgen ; een 
ambeeld van 150 kilos ; een plooibank voor 
stoofmakers ; 4 vijlstaken ; een slijpsteen ; trans
missiën met poulies ; alle slach van nieuwe riemen ; 
seriën sleutels ; moerplaten ; buizetangen ; vijlen ; 
enz. houten en ijzeren modellen voor lintzagen ; enz. 
groote hoeveelheid nieuwe en oude vijlen.

De te verkoopen goederen kunnen dagelijks bezichtigd 
worden, van 2 tot ï  ure namiddag.

Daar het werkhuis in volle werking is, kan de over
name in massa toegestaan worden, bij overeenkomst, 
voor de verkooping.

UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

U it ter- Jiancl te koop :

Eea schoon ea gerievig WOONHUIS
Voor alle inlichtingen wende men zich bij 

PROSPER VANHAVERBEKE, Molenweg, 1.
U i t  t e r  l i a n d .  t e  k o o p

eene zeer goede partij

Z A A I L A N D
Kunnende dienen voor bouwgrond

Griot 50 aren 92 centa.

g e le g e n  te  I S E O - H E M
(tegen den Molenhoek, op 10 minuten van de stad).

Voor verdere inlichtingen zich wendèn bij 

VUYLSTEKE G ebeoedees, Rousselarestr. Iseghem.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
00K VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij Isil VANBEYLEN-UNBESIEN
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Doctor H. Van Quaelhem 
Specialiteit van Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenom en), 

van 9 to t 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 

huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare. ___________

A. Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 

behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleier en belast zich met 

allerhande Herstellingen.
Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor

deelige voor waarden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

ire
KASTEELSTRAAT, 10

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Modelbrouwerij Geliroeders Calleïaut, Wieze
-  -  B o c k  e i l  P i l s e n  -  -

in  kleine en groote» flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.
In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 

zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopou te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

onmogelijk.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPO ED IG  EN VERZORGD WERK

fflmand Denys-floehepiedf
H Dweersstraat, 17, IS E G H E M

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 

de H . H . Oogmeesters, meer en 

meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju ist 

het nummer van ’t gezicht aanduid, 

om met den eersten bril die men 

beproeft, zoo klaar te zien als op 

den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgeiezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 

pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in  goud, zilver, 

doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn . Glazen, op recept der

H. H . Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 

’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE W OEK ERPRIJZEN .

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto»gen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 

likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz A

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 

geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

De Heer A. JARV1S. 
volgens foto.

ik wGS zw a k  en ziek s e d e r t  ja re n  

De  pillen De W i t t  schonken m ij  le vensk rach t
Wordt pij 's morgens wakker met een 

gevoel van looinpte eitmoeilieid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuilen smaak in den 
mond? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
u zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja , dan 
moet gij u laten verzorgen wegens stoornis 
i:i de lenden. Kr hapert wat aan uw lenden 
en het giftige pisguur, dat zou moeten afge- 
Écheiien worden blijft in ’t bloed. De pillen 
I)e M ilt  voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en uit ;il e wereddeelen stroomen 
ons de getitiguissen toe.

De heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisslraat, Iïathersea, heeft in 1912, verklaard 
dat hij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar aan Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

« Gij moogt iedereen naar mij toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
gebruik maken. »

De lieer Jarvis, meer dan 60 jaar oud, 
heeft verklaard, dat hij gedurende de laatste 
twinting jaar slechts in staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, met groote tus- 
sclienruiinte, te werken. Keer op keer werd hij

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd hij als ongeneesbaar in een gast
huis geweigerd. In  Maart 1912 werd hij door 
rheumatische koorts aangegyepen, van zulk- 
danigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over do 
pillen De W itt voor lenden en blaas had 
hooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee
kens der koorts. Knkele wekennadien begon 
hij weer d? werken en sedert dien kon hij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen I)e 
W itt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging iu de genezing van rlieii- 
matisme, jicht, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zijn werking u it te oefenen.

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen I)e W itt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flcscli een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
clórs : K.-O. Do-W ilt & C" Ltd., Kast
Croydon,-Londen, met vermelding vau dit 
aansclirijven.

De pillen De W itt voor lenden en blaas 
worden in alle apotheken in gansch de

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De W itt voor lenden en blaas aan e 
schaffen — met blauw stempel op den stop
— zend de tegenwaarde aan het dichisbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onniiddcli.k 
toegestuurd worden, verpakt zonder trerk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing ‘verwezenlijkt.

10.-C. De W itt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

Verkocht te Iseghem , bij V e rh a m m e ,  13, Marktstraat ; W y ffe ls ,  53, Marktstraat ; La le m an ,  2, Brugstr

MEKANIEKE FABR IEK  VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP lE D IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In ’t groot en in ’t klein
b ij

Alex. Roose-Vuylsteke
DÄ P É L IC H Y S T R A A T ,  12, I O C P U C M
recht over St Hilomuskerk

=  K U I P E R I J  =

Henri LW ION en ZOONS
Kortrijkstraat, n. 7 ISEGHEM.

Maken van alle slach van 
KEERNEN, KUIPEN, WASCHMACHIENEN, 

BIERTONNEN enz.
Vermaking van alles 

wat den Kuiperstiel betreft.

SPOEDIGE BE D IC IN G . — MATIGE PRIJZEN.
F*er occasie te koop

eenen schoonen 0AMEN-VEL0 — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier. 

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
zelve schilderen.

—  E e r lijk e  en  tro u w e  b e d ie n in g  —  

Z u iv e re  en g o e d e  w a re n .

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, 4 4 :, Iseghem .
W ilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER AFG EW ERK T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN B IJ

Meenenstraat, IS j£GHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik  gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA

gekenmerkt door hunne voorteekens :

-- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten KEPHIL
zijn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft. 

Wacht niet tot hst te laat is, bij de 
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.
ALLEEN TE BEKOMEN

B IJ  DEN UITVINDER

L A L E I W Ä R f

Opvolger van A. RoJanlmh, ISEGHEM

F Emile (Mierc-DÉMle
Gentstraat, 41 , ISEGHEM .

OPENING VAK EElTWINKEL
van alle slach van W IT G O ED .

MANSHEMDEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 
en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BEDIEN ING.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

•

Java Sterk -  D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — JPâle-ale.
V e r k o o p  v a n  W i j n e n .

HANDEL in KOLEN.

H U I S

J. Vanlaiideghem -M  leghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

Grooten afslag op alle artikels.
Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 

Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

Tooa MANNEN- en  VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Specialiteit van

CORSETS Merk H. D. B.


